
Guia de instalação do Project non

 

O Project non-profit é um software de gerenciamento de projetos 
desenvolvido inicialmente para o Instituto Terra.
fim de que se adequasse a outras entidades do 
uma versão especial para leitores, com acesso a todas as 
registro de até três projetos, no link www.adonailacruz/com.br/GPTS

O Project non-project foi desenvolvido em Delphi
Firebird, por Adonai José Lacruz e Evaldo Ferreira Moreira

 

Requisitos do sistema 

• Sistema operacional Windows 

• Firebird (contido no instalador) 

• Adob Reader 

• MS-Excel 

 

Instalação 

Execute o arquivo <Intall_Project_non-profit.exe

 

 

 

 

 

 

 

 

Project non-profit 

é um software de gerenciamento de projetos 
o Instituto Terra. Adaptações foram feitas a 

do terceiro setor. Pode-se baixar 
acesso a todas as funcionalidades e o 

www.adonailacruz/com.br/GPTS. 

senvolvido em Delphi, com banco de dados 
e Evaldo Ferreira Moreira. 

.exe> 

 



Após a execução do arquivo o assistente iniciará a instalação.

Siga os passos, clicando no botão “Avançar”
concluída. 

Após a instalação do Project non-profit o assistente de instalação trará a 
opção “Executar o Firebird”. Caso o Firebird não esteja instala
computador, mantenha a caixa de seleção selecionada 
“Concluir”. 

 

 

 

 

assistente iniciará a instalação. 
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Em seguida selecione o idioma e clique em “OK”.

Depois prossiga com a instalação do Firebird clicando no botão “Seguinte”.

Após a instalação do Firebird o Project non
executado. 

 

Acesso 

Pode-se acessar o Project non-profit pelo atalho criado na área de trabalho
após a instalação ou pelo menu iniciar. 

 

Para o primeiro acesso entre com os seguintes dados:

Usuário: adm | Senha: adm123 

 

e clique em “OK”. 

 

Firebird clicando no botão “Seguinte”. 

 

Project non-profit estará pronto para ser 

pelo atalho criado na área de trabalho 

Para o primeiro acesso entre com os seguintes dados: 


